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িায়বােুল্লাি (আল্লাি োতদর উভয়তক মিিাজে করুন) এর প্রতে অতিও বােতার বঙ্গানুবাদ। 

 

 

আস-সািাব তমতিয়া 

শা’বান – ১৪৩৭ 

 

 

 

 

বাাংলা অনুবাদ এবাং পতরতবশনায় 

 

আন-নাসর তমতিয়া 

  



 

 

আল্লাহ র নাতম শুরু করতি।  

যাবেীয় প্রশাংসা আল্লাহ  োয়ালার জন্য এবাং দুরূদ ও সালাম মুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়া 
সাল্লাম, োাঁর পতরবার, োাঁর সািাবা ও োাঁর সকল অনুসারীতদর প্রতে।  

আমার এ বােতা আমীরুল মু’তমতনন মমৌলভী িায়বােুল্লাি এর প্রতে - আল্লাি োতক মিিাজে 
করুন; সািাযয করুন; মিদাতয়তের উপর অটল রাখুন এবাং আল্লাহ র দ্বীন, োাঁর তকোব ও োাঁর 
মনককার বান্দাতদর দ্বারা তবজয় দান করুন। 

আপনার উপর আল্লাহ র শাতি ও করুণা বতষতে মিাক। 

আল্লাহ র তনকট আতম আপনার, আপনার ভাই, আপনার সসতনক ও আনসারতদর আল্লাহ র সািাযয 
এবাং দুতনয়া ও আতখরাতে কাতময়াবীর জন্য দুয়া কতর। আল্লাহ র তনকট আতম দুয়া কতর, তেতন 
মযন আপনাতদর দুতনয়া ও আতখরাতে সমস্ত প্রকার ক্ষতে ও খারাতব মেতক মিিাজে কতরন।  

অেঃপর, 

আমরা, আমাতদর উম্মাি, সকল মুজাতিদ ও মুিাতজর ভাই যারা তকনা সমর প্রািতর আতিন - 
অেযি মবদনার সাতে আমাতদর আমীর, আমীরুল মু’তমতনন মমাল্লা আক্তার মুিাম্মাদ মানসুতরর 
শািাদাতের সাংবাদ মপতয়তি। োর উপর আল্লাহ র রিমে বতষতে মিাক। আল্লাহ  আমাতদর জান্নাতে 
তমতলে কতর তদন মকানরকম পেচ্ুযতে ও পতরবেতন বযেীে। একারতন আমরা আনতন্দে ময তেতন 
োর রতবর সাতে ক্রুতসিারতদর তবমান িামলায় শিীদ তিতসতব সাক্ষাতের পূবত পযতি একজন 
মুজাতিদ, একজন সম্মুখতযাদ্ধা এবাং আমীরুল মু’তমতনন তিতসতব সতেযর উপর অটল তিতলন। 
আমরা এরূপই ধারণা কতর। আল্লাহ র পতে শািাদাৎ, যা তকনা একজন মুজাতিতদর আকাতিে 
সতবতাচ্চ মাকাম- ো তেতন অজতন কতরতিন। এই সম্মাতনে মাকাম তেতন অজতন কতরতিন রাতশয়ান 
কমুযতনস্ট ও োতদর মদাসর এবাং আতমতরকা ও োতদর ক্রুতসিার মদাসরতদর সাতে সুদীর্ত 
তজিাতদর মাধযতম। তেতন োর সারা জীবন বযয় কতরতিন ন্যাতয়র প্রচ্াতর, অন্যাতয়র তবরুতদ্ধ োর 
এবাং আমাতদর আমীর মমাল্লা মুিাম্মাদ ওমর (আল্লাহ  োতদর উভয়তক ও োতদর সকল মনককার 
সঙ্গীতদর উপর রিম করুন) এর সাতে। োরা আিগাতনস্থান মেতক জুলুম, দুনতীতে ও মসুতলমতদর 
তবরুতদ্ধ অপেৎপরো রুখতে তজিাদ প্রতেিা কতরতিন। এমন এক জীবন মশতষ তেতন োর রতবর 
সাক্ষাৎ করতিন যা তিল- তচ্রপ্রতেকূল পতরতবতশ ইসলামী রাতের প্রতেিা ও অগ্রযাত্রার প্রতেকৃে 
যখন তকনা ো শত্রু ও শয়োনী চ্ক্র দ্বারা পতরতবতিে। যখন তকনা বাতকরা পূবত ও পতিমাতদর 
িাতে তবক্রীে িতয়তি, িতয়তি দুনতীতেগ্রস্থ। এ জীবন তেতন বযয় কতরতিন মুজাতিতদন ও তনযতাতেে 
মুসতলমতদর পাতশ দাাঁতিতয়, োর ও আমাতদর আমীর মমাল্লা মুিাম্মাদ উমার (আল্লাহ  োতদর 



 

 

উভয়তক ও োতদর সকল মনককার সঙ্গীতদর উপর রিম করুন) এর গতবতে সােী িতয়। যখন 
তকনা ক্রুতসিাতররা োতদর দমন করতে পাগলপ্রায় েখনও োরা পবতেপ্রমাণ দৃঢ়ো তনতয় একজন 
মুসতলমতকও কাতিরতদর িাতে েুতল তদতে অস্বীকার কতরন। তবশ্বতক োরা জানান মদন ময 
আল্লাহ  িািা আর কাতরা সামতনই োরা মাোনে করবার নন; যতদও োতদর এর জন্য তনতজতদর 
জীবন, পতরবার, সম্পদ এমনতক যাবেীয় সকল তকিু তবসজতন তদতে িয়। স্বাধীনতচ্ো মানুষতদর 
জন্য এমতন এক মগৌরতবাজ্জ্বল দৃিাি োরা মরতখ মগতিন যা তকনা পতৃেবীর ইতেিাতস তচ্রস্মরণীয় 
িতয় োকতব। মমাল্লা আখোর মানসুর (আল্লাহ  োর উপর রিম করুন) কাবুল সরকারতক স্বীকৃতে 
তদতে অস্বীকার কতরন যা তিল মুসতলম ভূতম দখলকারী ক্রুতসিারতদর এতজন্ট। তেতন ইসলামী 
রাতের োর সকল ভাইতদর স্বাতেত োতদর সতিক মনেৃত্ব মদন ও োতদর সতেযর পতে পতরচ্ালনা 
কতরন। অবতশতষ আল্লাহ  োতক শািাদাতের জন্য বািাই কতর মনন (আমরা এরূপ ই ধারনা 
কতর)  তজিাদ, তিজরে, সৎকাতজর আতদশ, অসৎকাতজ বাধা এবাং ইবোল ও প্রোরনা সতেও 
দৃঢ়পদ এক জীবতনর মশতষ। আল্লাহ র তনকট আতম দুয়া কতর তেতন মযন োতক োাঁর মসই সমস্ত 
বান্দাতদর অিভুতক্ত কতরন, যাতদর সাতে কতোপকেতন তেতন বতলন- “মোমরা িীনবল িইও না 
দুঃতখে ও িই না; মোমরাই তবজয়ী যতদ মোমরা মুতমন িও। যতদ মোমাতদর আর্াে মলতগ 
োতক, অনুরূপ আর্াে মো োতদরও মলতগতিল। মানুতষর মতধয এই তদনগুতলর আতম পযতায়ক্রতম 
আবেতন র্টাই, মযন আল্লাহ  মুতমনতদর জানতে পাতরন োতদর মধয িতে কেকতক শিীদরুতপ 
গ্রিন করতে পাতরন এবাং আল্লাহ  যাতলমতদর পিন্দ কতরন না। এবাং যাতে আল্লাহ  মতুমনতদর 
পতরতশাধন করতে পাতরন এবাং কাতিরতদর তনতিহ্ন করতে পাতরন। মোমরা তক মতন কর ময, 
মোমরা জান্নাতে প্রতবশ করতব, অেচ্ আল্লাহ  মোমাতদর মতধয মক তজিাদ কতরতি আর মক 
সধযতশীল ো এখনও প্রকাশ কতরন নাই?” আল ইমরান – (১৩৯-১৪২) 

আল্লাহ  আমাতদর শিীদ (আমরা এরূপই ধারনা কতর) আমীর মমাল্লা আখোর মুিাম্মাদ মানসুর 
এর উপর রিম করুন তযতন তিতলন একজন মুজাতিদ, একজন মুিাতজর, সৎ গুতণর প্রবক্তা, অসৎ 
গুতণর বাধা, জুলুম ও দুনতীতের তবতরাধী। আমরা আল্লাহ র তবচ্ার ও োাঁর ইচ্ছার সামতন মাো 
নে কতর এবাং োাঁর কাতি দুয়া কতর, তেতন মযন সতেযর উপর, োাঁর দ্বীতনর উপর, রাসুলুল্লাি 
(োাঁর উপর আল্লাহ র শাতি বতষতে মিাক) এর সুন্নাতের উপর, আল্লাহ র দয়া ও সিলোর পে-
তজিাতদর উপর আমাতদর অটল োকার মেৌতিক দান কতরন।  

আমরা তজিাতদর পতেই অতবচ্তলে োকব, মুজাতিতদনতদর মনেৃতত্বই একতত্রে োকার মচ্িা চ্াতলতয় 
যাব মযভাতব আমাতদর শিীদ (আমরা এরূপই ধারণা কতর) উমারাগন পে মদতখতয়তিন। োতদর 
মাতে আতিন আমাতদর আমীর- ইসলাতমর তসাংি শাইখ উসামা তবন লাতদন, আমাতদর ভাই আবু 
মুসাব আয-জারকাতভ, আবু িামজাি আল-মুিাতজর, মুস্তািা আবু আল-ইয়াতজদ, আবু লাইে 



 

 

আল-তলতব, আতেয়ােুল্লাি আল-তলতব, আবু ইয়ািইয়া আল-তলতব এবাং ময়দাতনর সকল তবশ্বস্ত 
উলামাগন (আল্লাহ  োতদর সকতলর উপর রিম করুন)। আমরা োতদর শিীদ তিতসতবই জাতন 
এবাং এ বযাপাতর আল্লািই সবতাতধক জ্ঞাে, োাঁর িয়সালাতকই আমরা চ্ূিাি মাতন। 

আল-কাতয়দার আমীর তিতসতব আতম আপনার কাতি আমাতদর বাইয়াে পুনঃবযক্ত করতি যা তকনা 
শাইখ উসামার (আল্লাহ  োাঁর উপর রিম করুন) প্রদতশতে পে। মুসতলম উম্মািতক তেতন ইসলামী 
ইমারােতক সিতযাতগোর এবাং আনুগতেযর আিবান করতেন। আতমও মসই আিবান পুনঃবযক্ত 
করতি। 

আমরা আপনার তনকট আল্লাহ র তকোতবর উপর, রাসুলুল্লাি (োাঁর উপর আল্লাহ র শাতি বতষতে 
মিাক)  এর সুন্নাতের উপর, সতিক পে তনতদততশে তখলািাতয় রাতশতদতনর (আল্লাহ  োতদর সকতলর 
উপর সন্তুি িন)  পতের উপর আনুগতেযর বাইয়াে করতি। আমরা বাইয়াে করতি শরীয়াি 
প্রতেিার যেক্ষণ না সমস্ত ভূতম ইসলামী শতরয়ার িায়ােতল না আতস; মসসকল ভুতমর যা ইসলামী 
শতরয়াি দ্বারা শাতসে এবাং যা এখনও শাতসে নয়; পতরচ্াতলে অেবা এখনও পতরচ্াতলে নয় – 
মসখাতন উতবত মকান শাসক মনই, মনই মকান তবরুদ্ধ মতের ক্ষমো। আমরা আপনার তনকট এ 
মতমত বাইয়াে করতি ময, আমরা মস সকল ভূতম ও শাসন মেতক মুক্ত যা আল্লাহ  বযতেে অপতরর 
আইন দ্বারা শাতসে, মসই চ্ুতক্ত মেতক মুক্ত যা শারীয়ার সাতে সাাংর্তষতক, চ্াই ো মুসতলম ভূতমর 
ই মিাক বা অপর মকান সাংস্থার ই মিাক। 

আমরা আপনার তনকট বাইয়াে করতি তজিাদ চ্াতলতয় যাবার যেক্ষণ না পযতি মশষ এক ইতি 
পতরমান তিতনতয় মনয়া মুসতলম ভতূম পযতি আমরা মুক্ত করতে সক্ষম িই; মিাক ো কাশগার 
মেতক ইতন্দাতনতশয়া, কতকসাস মেতক মধয আতিকা, কাশ্মীর মেতক কুদস, তিতলতপন মেতক 
কাবুল, বখুারা মেতক সমরকান্দ। আমরা বাইয়াে করতি মসই সকল শাসতকর তবরুতদ্ধ তজিাদ 
চ্াতলতয় যাবার যারা শরীয়ার তবপরীে আইন মদয় ও মুসতলমতদর উপর মসই কুিরী আইন 
কাতয়ম কতর, যারা দুনতীতে িিায় এবাং মুসতলমতদরতক মুরোদ শাসতনর মগালামীতে আটতক 
মরতখতি। 

এবাং এ তজিাদ োতদরও তবরুতদ্ধ যারা শতরয়াি এর আইনতক মিয় কতর এবাং কাতিরতদর দশতন 
প্রচ্ার কতর, যারা মুসতলম উম্মাির সম্পদ শত্রুতদর িাতে অপতণ কতর। 

আমরা আপনার তনকট বাইয়াে করতি এই মতমত ময, আমরা আমাতদর সতবতাচ্চ সাধযমে অসিায় 
মুসতলমতদর সািাযয করব োরা মযখাতনই োকুক, আমরা উত্তম কাতজর প্রসার র্টাতবা, যা তকিু 
খারাপ আমরা োাঁর প্রতেকার করব। 



 

 

আমরা বাইয়াে করতি, আমরা ইসলাতমক সাম্রাতজযর ও োর মনেৃবৃতন্দর প্রতেরক্ষা করব যেক্ষণ 
োরা আমাতদর আল্লাহ র তকোব ও োাঁর রাসুতলর (োাঁর উপর আল্লাহ র শাতি বতষতে মিাক) 
সুন্নাতির উপর পতরচ্াতলে করতবন। 

বাইয়াে করতি এই মতমত ময, নবওুয়াতের আদতলই আমরা তখলািা প্রতেিা করব যা মসুতলমতদর 
শুরা মেতক োতদর পিন্দ অনুযায়ীই িতব। মসই তখলািাি যা ন্যায় প্রতেিা করতব, এতক অপরতক 
নাসীিাি এর জন্য উদ্বদু্ধ করতব, তনরাপত্তা প্রতেিা করতব, জুলুমতক প্রতেিে করতব, তিতরতয় 
মদতব মানুতষর অতধকার এবাং যারা তজিাতদর কাতলা পোকা েুতল ধরতব। 

আমরা আপনার তনকট উতল্লতখে সমস্ত তবষতয়র উপর বাইয়াে করতি, বাইয়াে করতি মশানার 
ও আনুগতেযর খারাপ ও ভাল সমতয়; সিজ ও কতিন সমতয়; আমাতদর সতবতাচ্চ সাধযমে। 

আমরা আল্লাহ র তনকট সািাযয চ্াই তেতন মযন আমাতদর এ বাইয়াে পতরপূণত করার মেৌতিক 
দান কতরন এবাং আপনাতকও এ গুরুদাতয়ত্ব পালতন সািাযয কতরন।  

মি আমাতদর মনো আতমরুল ম’ুতমতনন মমৌলভী িায়বােুল্লাি, আল্লাহ আপনাতক মিিাজে করুন 
ও মিদাতয়ে তদন। আল্লাহ আযযা ওয়া যাল আপনাতক ও আপনার দুই পূবতসরূী আতমরুল 
মু’তমতনন মমাল্লা মুিাম্মাদ ওমর ও মমাল্লা আক্তার মুিাম্মাদ মানসুর (আল্লাহ োতদর উভয়তক দয়া 
কতরন)  মক মযতাদা দান কতরতিন। আপনাতদর িাতে আল্লাি তশয়া ও কমুতনস্টতদর তবরুতদ্ধ 
তজিাতদ তবজয় দান কতরতিন, প্রতেিা কতরতিন ইসলাতমক মস্টট। আল্লাহ আপনাতদর িাতেই 
ওসমানী মখলািে পেতনর পর প্রেম স্বীকৃে ইসলাতমক মস্টট দান কতরন আজও মযতট িািা 
মকান স্বীকৃে ইসলাতমক মস্টট মনই। এতট তজিাদ প্রতেিা কতরতি সৎ কাতজর আতদশ ও মন্দ 
কাতজর প্রতেিে করতন, ইসলামী শতরয়াি প্রতেিা করার লতক্ষয। মুজাতিদ ও মুিাতজরগন সকতলই 
এর সবধো সম্বতে অবগে এবাং োতদর আিতরকোর কারতন োরা এর প্রতে আনুগতেযর বাইয়াে 
কতরতিন। আমাতদর ইমাম শাইখ উসামা তবন লাতদন (আল্লাহ  োাঁর উপর রিম করুন)  ও এ 
রাতের বাইয়াে মদন এবাং সকল মুসতলমতকই ো করতে আিবান কতরন। তেতন োাঁর এ বাইয়াে 
আনুগতেযর চ্ূিাি বাইয়াে তিতসতব মর্াষণা কতরন এবাং মযই মুসতলম মাত্ররই উসামা তবন 
লাতদতনর তনকট অেবা আল-কাতয়দার তনকট আনুগতেযর বাইয়াে রতয়তি ো সবই এর 
আওোধীন িতয় যায়। 

আল্লাহ  আযযা ওয়া যাল আপনাতক সম্মাতনে কতরতিন ক্রুতসিারতদর অগ্রযাত্রার তবরুতদ্ধ দাাঁি 
কতরতয়, তনতজতদর জান ও মাল কুরবানী কতর মুজাতিদ ভাইতদর তনরাপত্তা দাতনর বাবস্থা কতর। 
আর এটা আল্লাহ র অনুগ্রি, তেতন যাতক ইচ্ছা দান কতরন। 



 

 

আজ আমাতদর মুসতলম ভাইতয়রা ও সিাতনরা ইসলাম তবতরাধী সবতশ্বক যুতদ্ধর মমাকাতবলায় 
সামতন দাাঁতিতয়তি ময তবশ্ব তকনা কাশগার মেতক োতঙ্গয়ার এবাং কতকসাতসর পবতেচ্িূা মেতক 
মধয আতিকা সবতত্র ইসলাম ও মুসতলমতদর বাংস করার অতভপ্রাতয় তলপ্ত। এরূপ দুতযতাতগর মাতে 
এবাং মযখাতন োতদর যতুদ্ধর জন্য বাধয করা িতচ্ছ এর মাতে োরা এ ইসলাতমক মস্টটতক 
মুসতলমতদর শক্ত দুগত ও  তনরাপদ আশ্রয় তিতসতব মদতখ। আপতন শুধ ুএ আস্থা চ্ালু রাখতে 
সবতশতক্তমান ও সবততনয়িার সািাযয কামনা করুন, োরা আপনাতক সতবতাচ্চ মযতাদায় রাখতব 
ইনশাল্লাি।  

পতরতশতষ আতম আল্লাহ র তনকট দুয়া কতর তেতন মযন আপনার কাযতক্ষমো বাতিতয় মদন, আপনাতক 
োাঁর অনুগে কতরন, আল্লাহ র আইন প্রতেিায় সিায়ো কতরন, আল্লাহ র বান্দাতদর সিতযাগী 
বানান, আল্লাহ র শত্রুতদর তবরুতদ্ধ তজিাতদ সািাযয কতরন। আমরা আপনারই সসতনক, আনসার 
এবাং আপনার তনজস্ব বাতিনী। আল্লাহ  োয়ালা বতলন, “ময আল্লাহ র প্রতে োাঁর দাতয়ত্ব পালন 
কতর োাঁর জন্য তেতন পে কতর মদন। এরূপ স্থান মেতক তেতন োাঁর বযবস্থা কতর মদন যা োাঁর 
কল্পনােীে। এবাং আল্লাহ র উপর ময আস্থা রাতখ আল্লাহ  োতক শতক্ত দান কতরন।” 

 

আপনার ভাই, 

আইমান আল যাওয়াতিরী। 

আমীর, আল-কাতয়দা 

২৯ শাবান, ১৪৩৭। 

 


